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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) sportinio ugdymo 

planas (toliau - Ugdymo planas) skirtas įgyvendinti neformaliojo sportinio ugdymo, formalųjį 

švietimą papildančių sportinio ugdymo dziudo, futbolo, karate, krepšinio, lengvosios atletikos, 

rankinio, regbio, sambo, sunkiosios atletikos, šachmatų programas (toliau – Programas).  

2. Ugdymo plane apibrėžiamas sportinio ugdymo grupių sudarymas ir ugdytinių 

sportinių pasiekimų vertinimas, taip pat aprašomas ugdymo proceso organizavimas bei nurodoma 

jo trukmė ir apimtis. 

3. Centro ugdymo planas parengtas vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo 

rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 

d. įsakymu Nr. V – 219, Jurbarko r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, patvirtintais 

Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2016 06 30 sprendimu Nr. 1 T2-191, 2017 m. metiniu varžybų 

kalendoriumi, „Mokinių priėmimo į Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos 

aprašu“, patvirtintu Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2017 08 24 

įsakymu  Nr. VĮ-108 ir kitais teisės aktais. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programa – atskirų sporto 

šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai gilinti 

ugdytinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir 

bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapais. 

4.2. Meistriškumo pakopa – ugdytinio sportinio meistriškumo lygį pagal sporto 

varžybose užimtą vietą arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių rodiklių grupė. 

4.3. Sportinio ugdymo planas – įstaigos ar organizacijos vykdomų sportinio ugdymo 

ar sporto ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis ir 

kitais švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiais teisės aktais. 

4.4. Sporto šakos  disciplina – atitinkamos tarptautinės sporto (šakos) federacijos 

išskirta sporto šakos dalis, kuri apima vieną arba keletą tos sporto šakos rungčių.  

                          4.5. . Teorinis mokymas – mokymas, apimantis bendruosius kūno kultūros, sveikos 

gyvensenos, racionalios dienotvarkės, mitybos reikalavimus, asmens higienos taisykles ir 

savisekos principus, elgesio ir kultūros žinias; fizinių pratimų įtakos atskirų organų veiklai, 

bendrųjų treniruotės dėsningumų, pasirinktos sporto šakos technikos elementų, taktinių gudrybių 

panaudojimo žinias, sporto varžybų taisyklių nagrinėjimą ir suvokimą. 



                 4.6. Praktinis mokymas – mokymas, apimantis bendrąjį ir specialųjį fizinį, techninį ir 

psichologinį sportininko rengimą, jo metu įgyti mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami per sporto 

varžybas. 

                 4.7. Treniruotė – specializuotas pedagoginis procesas, ilgalaikis sistemingas sportininko 

fizinių ir psichinių ypatybių tobulinimas geriems pasirinktos sporto šakos rezultatams pasiekti. 

Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme ir kituose švietimą, kūno kultūrą 

ir sportą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. CENTRO IR UGDYMO PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO 

KRITERIJAI 

  

5. Centro tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, 

ilgalaikėmis programomis sistemingai gilinti sporto srities žinias, ieškoti talentingų sportininkų, 

sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis programomis 

rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Jurbarko rajono savivaldybei šalies 

čempionatuose, pirmenybėse bei šaliai – tarptautiniuose sporto renginiuose. Vykdyti 

sveikatingumo ir sportinės veiklos teikiamų paslaugų plėtrą. 

6. Centro uždaviniai: 

    6.1. sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę; 

    6.2. aktyvinti ir skatinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą; 

    6.3. vykdyti kryptingą gabių sportininkų atranką, ugdymą ir talentingų sportininkų 

paiešką; 

    6.4. sudaryti sąlygas gyventojams turiningai leisti laisvalaikį; 

    6.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką. 

          7. Ugdymo plano tikslai ir uždaviniai: 

             7.1.Tikslas: per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, 

sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis 

rengti sportininkus, galinčius atstovauti rajonui, šaliai įvairiose sporto varžybose. 

            7.2. Uždaviniai: 

                     7.2.1. Pateikti gaires sporto šakų ugdymo programoms įgyvendinti. 

            7.2.2. Tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą; 

            7.2.3. Nustatyti valandų skaičių, skirtą sporto šakų programoms įgyvendinti. 

        8. Sudarant ugdymo planą atsižvelgiama į leistiną turėti Jurbarko rajono kūno kultūros ir 

sporto centrui valandų skaičių.  

        9..Ugdymo plano uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

           9.1. grupių ir mokinių skaičius Centre veikiančiose sporto šakų ugdymo programose; 

            9.2. ugdymo programų etapuose – pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo – sudarytos optimalios sąlygos (treniruočių tvarkaraštis, aplinka, 

inventorius) skirtingų poreikių mokinių saviraiškai; 

          9.3. Centro mokinių pasiekimai. 

 
 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Centro sportininkų ugdymo procesas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, 

poilsio, ir švenčių dienomis, atostogų ir vasaros metu. Ugdymo procesas prasideda 2017-09-01 ir 

baigiasi 2018-08-31. Grupės komplektuojamos iki spalio 1 d. 

11. Treneriai dirba pagal direktoriaus patvirtintus mokomųjų treniruočių planus. Centre 

mokymas vyksta šešias dienas per savaitę. Pagrindinės sportinio ugdymo formos, veiklos yra šios: 

treniruotė, teorinės ir praktinės pratybos, užsiėmimai, stovyklos, varžybos, kontrolinių  

normatyvų, testų laikymas, ekskursijos, projektai ir kt.  

           12. Trenerių faktinis darbo laikas nurodytas 2017-2018 mokslo metų Centro pedagoginio 

personalo treniruočių grafike, patvirtintame Centro direktoriaus. 



     13. Į ugdomąjį procesą įeina dalyvavimas visose įvairaus rango varžybose, sportiniuose 

renginiuose. 

         14. Birželio mėnuo skiriamas varžybų ir sportinių renginių rengimui, inventoriaus 

tvarkymui, dokumentacijos sisteminimui ir kitiems darbams. 

         15. Visų mokymo grupių moksleiviams gali būti organizuojamos vasaros sporto 

stovyklos, mokomosios sporto stovyklos, priklausomai nuo trenerių sudarytų darbo planų, su 

tikslu pasirengti atskiroms varžyboms. 

           16. Centro sportininkų mokymas organizuojamas vadovaujantis: 

            16.1. Centro nuostatais;    

            16.2. sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis; 

            16.3. Centro ugdymo planu; 

            16.4. grupiniais arba individualiaisiais mokymo planais; 

           16.5. sporto varžybų kalendoriumi;  

            16.6. metiniais mokymo grupių darbo apskaitos žurnalais;  

             16.7. kitais normatyviniais dokumentais.  

           17. Mokymas organizuojamas mokymo grupėms ir individualiai atskiriems 

sportininkams. Vieną ar kitą mokymo rūšį pedagogas pasirenka atsižvelgdamas į sportininko 

meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius reikalavimus ir t.t. 

            18. Visų lygių sportininkams namų užduotys skiriamos pedagogo nuožiūra, 

atsižvelgiant į sportininko sugebėjimus įvykdyti programinius reikalavimus, amžių ir kt. 

             19. Sportininkų mokymas organizuojamas ištisus metus, atsižvelgiant į sporto šakos 

treniruotės proceso periodizavimo ypatumus. 

             20. Trenerių atostogų grafikas sudaromas taip, kad treniruočių procesas vyktų planuotu 

laiku. Su atostogaujančio trenerio grupe gali dirbti jį pavaduojantis treneris.  

             21. Teorinių paskaitų ir pratybų minimali trukmė – 45 minutės. Maksimali pratybų 

trukmė priklauso nuo trenerio grupinio ar individualiojo mokymo plano reikalavimo. Į šį skaičių 

įeina ir oficialus kalendorinių varžybų, jeigu jose dalyvauja sportininkas su treneriu, laikas. 

           22. Teorinių paskaitų, pratybų laiką ir vietą nurodo mokomųjų pratybų tvarkaraščiai, o 

dalyvavimo varžybose – kalendoriniai planai, varžybų nuostatai patvirtinti centro vadovo. 

               23. Centro mokymo grupės komplektuojamos remiantis Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 

d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, 

sportininko meistriškumo rodikliais, gydytojų leidimu lankyti sporto pratybas ir dalyvauti sporto 

varžybose, metine sporto varžybų suvestine. Remdamasis šiais dokumentais, centro vadovas 

išleidžia įsakymą apie mokymo grupės sudarymą ir jai skirtą maksimalų pratybų valandų skaičių 

per savaitę (metus). 

              24. Ugdymo programa susideda iš pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapų. 

    25. Priklausomai nuo sporto šakos specifikos (pirmiausia nuo sportininkų amžiaus 

tarpsnio, kada pasiekiami geriausi sportiniai rezultatai, lyties ir t.t.), kiekvieno sportininko, 

ugdymas trunka atitinkamą metų skaičių ir savaičių skaičių per metus:  

     25. 1. Ugdymo trukmė metais: 

           25. 1. 1. Pradinio rengimo  grupėms – 1-2 metai. 

           25. 1. 2. Meistriškumo ugdymo grupėms – 1-5 metai. 

           25. 1. 3. Meistriškumo tobulinimo  grupėms- 1-3 metai. 

           25. 1. 4. Neformaliojo sportinio ugdymo grupėms – metai neribojami. 

          25. 2. Ugdymo trukmė savaitėmis per metus: 

          25. 2. 1. Pradinio rengimo  grupėms – 44 savaitės. 

          25. 2. 2. Meistriškumo ugdymo grupėms – 46 savaičių. 

          25. 2. 3. Meistriškumo tobulinimo  grupėms - 48 savaičių. 

         25. 2. 4. Neformaliojo sportinio ugdymo grupėms – 44 savaitės. 

26. Neformaliojo sportinio ugdymo grupėse rekomenduojamas ugdytinių skaičius yra 8-

20 sportininkų, skirtų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę 4-10 val., 



ugdymas vykdomas 2-5 kartus per savaitę. Kai ugdytinių skaičius 8-12 sportininkų – pratybų 

(akademinių) valandų skaičius per savaitę – 4 val., ugdymas vykdomas 2 kartus per savaitę; kai 

ugdytinių skaičius 13-16 sportininkų - pratybų (akademinių) valandų skaičius per savaitę – 8 val.,  

ugdymas vykdomas 4 kartus per savaitę; kai ugdytinių skaičius 17-20 sportininkų -  

pratybų (akademinių) valandų skaičius per savaitę – 10 val., ugdymas vykdomas 5 kartus per 

savaitę 

27. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programoms įgyvendinti treneriams 

vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti skiriama 15 minučių, kurios įskaitomos 

į trenerio darbo laiką.  

            28. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių individualiųjų sporto šakų 

ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus gali būti: 

                28. 1. Pradinio rengimo etape ne mažesnis kaip 4 varžybų dienos, sportinių žaidimų šakų 

ugdytiniams – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų. 

               28. 2. Meistriškumo ugdymo etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams  ne mažesnis 

kaip 10 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 20 varžybų dienų. 

              28. 3. Meistriškumo tobulinimo etape – individualiųjų sporto šakų ir (arba) disciplinų 

ugdytiniams ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne 

mažesnis kaip 30 varžybų dienų. 

              29. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų grupių ugdytiniams 

mokomųjų sporto stovyklų skaičius gali būti: 

        29. 1. Pradinio rengimo etape ne mažiau kaip trys 8–10 dienų stovyklos per metus. 

      29.2. Meistriškumo ugdymo etape – ne mažiau kaip keturios 10–12 dienų stovyklos per 

metus. 

       29. 3. Meistriškumo tobulinimo etape – ne mažiau kaip keturios 10–14 dienų stovyklos per 

metus. 

30. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į sporto centro pratybas gali 

neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-12 klasių 

mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Žurnaluose žymimos datos ir 

parašoma „Treniruotės nevyko dėl ... „. 
31. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų 

išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose centro administracija 

priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo. 

32. Treniruočių vieta skiriama pagal sporto šakos specifiką, grupės ugdymo programos 

etapą ir fiksuojama treniruočių tvarkaraštyje. 2017–2018 m. m. ugdymo programos vykdymo 

sporto salėse pagal sporto šakas:  

 

Sporto šaka Treniruočių vieta Salės adresas 

Dziudo Vytauto Didžiojo pagrindinės 

mokyklos salė 

Vytauto Didžiojo g. 53a, 

Jurbarkas 

Lidijos Meškaitytės 

pagrindinės mokyklos salė 

Stoties g. 7, Smalininkai, 

Jurbarko raj. 

Sporto centro salė Lauko g. 17, Jurbarkas 

Futbolas 

  

Naujamiesčio pagrindinė 

mokykla 

 

Kalninės g. 39, Jurbarkas 

Darželis „Nykštukas“ K. Donelaičio 22a, Jurbarkas 

Kyokushin karate Jurbarko švietimo centras Dariaus ir Girėno 120a, 

Jurbarkas 

Krepšinis Naujamiesčio p. m. Kalninės g. 39, Jurbarkas 

Vytauto Didžiojo p. m. Vytauto Didžiojo g. 53a, 



Jurbarkas 

 A. Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Vydūno g. 15, Jurbarkas 

Lengvoji atletika Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės p. m. 

Stoties g. 7, Smalininkai, 

Jurbarko raj. 

Viešvilės pagrindinė mokykla Klaipėdos g. 76, Viešvilė, 

Jurbarko raj. 

A. Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Vydūno g. 15, Jurbarkas 

Vytauto Didžiojo p. m. Vytauto Didžiojo g. 53a, 

Jurbarkas 

Rankinis 

  

  

Naujamiesčio p. m. Kalninės g. 39, Jurbarkas 

Vytauto Didžiojo p. m. Vytauto Didžiojo g. 53a, 

Jurbarkas 

Regbis 

  

Naujamiesčio p. m. Kalninės g. 39, Jurbarkas 

Vadžgirio pagrindinė 

mokykla 

J. Dargužo g. 21, Vadžgirys, 

Jurbarko raj. 

Šimkaičių J. Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

Liepų g. 7, Šimkaičiai, 

Jurbarko raj. 

Eržvilko gimnazija Šaltuonos g. 14, Eržvilkas, 

Jurbarko raj. 

Jurbarko miesto Romualdo 

Marcinkaus stadionas 

Vytauto Didžiojo g. 35a, 

Jurbarkas 

Sambo Vytauto Didžiojo p. m. Vytauto Didžiojo g. 53a, 

Jurbarkas 

Sunkioji atletika Klausučių Stasio Santvaro p. 

m. 

Daugėlos g. 24, Klausučiai 

Šachmatai Miesto biblioteka Vilniaus g. 4, Jurbarkas 

 

 

IV. UGDYMO TURINYS 

 

33. Pagrindinis mokymo turinio uždavinys: per vaikų saviraišką sporte – talentingų 

sportininkų paieška, optimalus bendrasis ir specialus jų fizinis rengimas, orientavimas vienai ar 

kitai sporto šakai, pradinis jų apmokymas sporto šakų pagrindu, nuoseklus pratybų ir sporto 

varžybų apimčių didinimas, šiuolaikinių sporto mokslo laimėjimų pritaikymas siekiant optimalių 

sportinių rezultatų. 

                34. Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas, įgūdžių formavimas bei jų 

realizavimas. 

                 35. Teorinis mokymas apima bendruosius kūno kultūros, sveikos gyvensenos, 

racionalios dienotvarkės, mitybos reikalavimus, asmens higienos taisykles ir savisekos principus, 

elgesio ir kultūros žinias, fizinių pratimų įtakos atskirų organų ir sistemų veiklai, bendrųjų 

treniruotės dėsningumų, pasirinktos sporto šakos technikos elementų, taktinių gudrybių 

panaudojimo žinias, sporto varžybų taisyklių nagrinėjimą ir suvokimą. 

                  36. Praktinis mokymas apima bendrąjį ir specialųjį fizinį, techninį, taktinį ir psichologinį 

sportininko rengimą, jo metu įgyti mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami per sporto varžybas. 

            37. Centro mokymo turinys paremtas sporto mokslo įrodyta ir praktikoje patvirtinta 

daugiamete sportininkų rengimo sistema. Šis procesas skirstomas į keturis etapus: pradinio 

rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio sportinio meistriškumo. 

Priklausomai nuo sporto šakos specifikos (pirmiausia nuo sportininkų  amžiaus, lyties ir t.t) 

kiekvieno sportininko ugdymas trunka atitinkamą metų skaičių. 

 38. Mokymo turinys fiksuojamas mokymo planuose. Mokymo planai sudaromi 

vadovaujantis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kūno 

kultūros ir sporto departamento programomis. Mokymo planus tvirtina Centro direktorius. 



              39. Mokymo planai yra grupiniai ir individualieji. 

                 40. Į sportininkų rengimo valdymą įeina: sportininkų testavimas, kontrolinių 

normatyvų laikymas, lyginimas su planuotu modeliu, rengimo planų koregavimas. 

              41. Visas sportininkų mokymo proceso realizavimas planuojamas kartu su moksliniu-

metodiniu, medicininiu-biologiniu, informaciniu, materialiniu-techniniu bei didelio meistriškumo 

sportininkų socialiniu-ekonominiu aprūpinimu. 

             42. Centro mokymo grupių darbo apskaita vedama mokymo žurnaluose ir metinėse 

ataskaitose, už žinių teisingumą atsako treneris – sporto mokytojas, priežiūrą vykdo Centro 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

 

V. SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

43. Formalųjį švietimą papildančios sportinio ugdymo grupės sudaromos mokslo 

metams.  

44. Centro sportinio ugdymo grupės sudaromos pagal sportininko amžių, užimtą vietą 

arba pasiektą rezultatą varžybose, vadovaujantis meistriškumo pakopų rodikliais, nurodytais 

Rekomendacijų 1 priede „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo 

rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal 

sporto šakas“. 

45. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto šakų federacijų (asociacijų, 

sąjungų) ir kitų organizacijų vykdomų varžybų tinkamai patvirtintų protokolų duomenimis. 

46. Pasirinkę siūlomą Centro sporto šaką ar sporto šakos discipliną, pradinio rengimo 

grupes lankyti gali visi, pagal amžių tinkantys ir norintys vaikai, pateikę raštišką tėvų (globėjų) 

prašymą, pasirašę sutartį bei sporto medicinos (jeigu tokios nėra, sveikatos priežiūros) įstaigos 

nustatytos formos pažymą.  

                  47. Sportinio ugdymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties sportininkų arba būti 

mišri.  

             48. Sportininkų skaičius ugdymo grupėje nurodomas minimalus Rekomendacijų 1 

priede „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui 

skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas“. 

                  49. Sportinio ugdymo grupė laikoma nesukomplektuota, jeigu sporto pratybas 

pasirinko mažiau kaip 2/3 patvirtinto grupės sportininkų skaičiaus.  

             50. Suformavus grupę Centro vadovas išleidžia įsakymą apie ugdymo grupės 

sudarymą ir jai skirtą maksimalų  sporto pratybų valandų skaičių per savaitę.  

  51. Jeigu trenerio grupės sportininkai metų laikotarpyje įvykdo aukštesnius arba 

netenka turėtų kvalifikacinių reikalavimų, Centro vadovas gali peržiūrėti ugdymo grupės 

maksimalų savaitinį pratybų valandų skaičių.   

                52. Sportininkai priimami ir atleidžiami iš Centro vadovo įsakymu.  

53. Centre gali būti sudaromos ir vadovo patvirtintos brigados, sudarytos ne daugiau 

kaip iš dviejų trenerių. Brigada kartu sprendžia sportininkų atrankos, jų pradinio rengimo ir 

auklėjimo, perdavimo tolimesniam meistriškumo tobulinimui ir kitus klausimus.  

54. Sudarant formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo atskirų sporto šakų ir 

(arba) sporto šakų disciplinų programų meistriškumo ugdymo arba meistriškumo tobulinimo 

etapo ugdymo grupę, vietoje vieno  1 priede nurodyto ugdytinio į grupę gali būti įtraukti 2 viena 

pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai. 

     55. Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinis atitinka 1 priede nurodytos aukštesnės 

meistriškumo pakopos rodiklius, jis gali būti įtrauktas į vyresnio amžiaus sportinio ugdymo grupę. 

56. Naujos formalųjį švietimą papildančio sportinio atskirų sporto šakų programų 

ugdymo grupės sudarymas gali trukti ne ilgiau kaip 2 mėnesius.  



 57. Sportinio ugdymo metu dėl traumos ar ligos (esant sveikatos priežiūros įstaigos 

pažymai) formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo atskirų sporto šakų ir (arba) sporto 

šakų disciplinų programų pradinio rengimo etapo ugdymo grupėje ugdytinių skaičius gali 

sumažėti 3 ugdytiniais, meistriškumo ugdymo etapo ugdymo grupėje – 2 ugdytiniais, o 

meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupėje – 1 ugdytiniu. 

            58. Vietoje į sporto mokyklą, sporto gimnaziją mokytis pagal specializuoto sportinio 

ugdymo krypties programą išvykusių ugdytinių į formalųjį švietimą papildančio sportinio 

ugdymo grupę gali būti įtraukti Rekomendacijų 1 priede „Formalųjį švietimą papildančio 

sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių 

ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas“ nurodyti žemesnės meistriškumo 

pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai, tačiau ne ilgiau kaip iki kitų mokslo metų pradžios.   

59. Neformaliojo sportinio ugdymo grupės gali būti formuojamos pagal 

Rekomendacijų 1 priede „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo 

rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal 

sporto šakas“ nurodytas atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinas arba tai gali būti 

netradicinės sporto šakos ir pan. 

 

 

VI. 2017 – 2018 M. M. CENTRO UGDYMO PLANAS PAGAL SPORTO 

ŠAKAS 

60. Sportinio ugdymo grupių, mokinių ir valandų skaičius: 

 

Eil. Nr. Mokymo grupės pavadinimas Grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Kontaktinių 

val. skaičius 

1. Dziudo    

1.1. Pradinio rengimo 1 m.  1 14 4 

1.2. Pradinio rengimo 2 m.  1 15 8 

1.3. Meistriškumo ugdymo 2 m.  1 18 12 

1.4. Meistriškumo ugdymo 4 m.  1 13 12 

 Iš viso: 4 60 36 

2. Futbolas    

2.1. Pradinio rengimo 1 m 1 12 5 

2.2. Neformalaus sportinio ugdymo 1 14 8 

 Iš viso: 2 26 13 

3. Kyokushin karate    

3.1. Pradinio rengimo 2 m. 1 12 8 

3.2. Meistriškumo ugdymo 2 m. 1 9 10 

 Iš viso: 2 21 18 

4. Krepšinis    

4.1. Pradinio rengimo 1 m.  1 16 5 

4.2. Pradinio rengimo 2 m. 1 21 7 

4.3. Meistriškumo ugdymo 1 m.  1 16 8 

4.4. Meistriškumo ugdymo 2 m.  2 31 18 

 Iš viso: 5 84 38 

5. Lengvoji atletika    

5.1. Pradinio rengimo 2 m. 2 24 16 

5.2. Meistriškumo tobulinimo 3 m.  1 8 12 

5.3. Meistriškumo tobulinimo 4 m. 1 5 14 

                                                      Iš viso: 4 37 42 

6. Rankinis    



6.1. Meistriškumo ugdymo 5 m. 1 14 14 

 Iš viso: 1 14 14 

7. Regbis    

7.1. Pradinio rengimo 1 m. 1 16 4 

7.2. Neformalaus sportinio ugdymo 2 30 14 

                                                      Iš viso: 3 46 18 

8. Sambo    

8.1. Pradinio rengimo 2 m. 1 11 4 

8.2. Meistriškumo ugdymo 4 m. 1 13 6 

                                                      Iš viso: 2 24 10 

9. Sunkioji atletika    

9.1. Meistriškumo ugdymo 4 m. 1 8 8 

                                                      Iš viso: 1 8 8 

10. Šachmatai    

10.1. Pradinio rengimo 2 m. 1 12 6 

10.2. Meistriškumo ugdymo 2 m. 1 10 12 

                                                      Iš viso: 2 22 18 

     

Iš viso: 26 342 215 

 

 

V. UGDYTINIŲ SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 

61. Planuodamas ugdymo turinį, treneris planuoja ir sportininkų pažangos ir 

pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo tikslais, atsižvelgdamas į sportininkų patirtį ir gebėjimus. 

62. Pagal sportinio ugdymo programas ugdomų sportininkų sportiniai pasiekimai 

vertinami mokslo metų pradžioje, sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metų pabaigoje ir, 

esant poreikiui, bet kuriuo metu mokslo metais.  

63. Ugdytinių fizinių savybių, funkcinių rodyklių lygis nustatomas kontroliniais 

normatyvais, kuriuos nusimato treneris. 

64. Ugdytinių sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis 

Rekomendacijų nustatytais meistriškumo rodikliais. 

65. Rezultatai fiksuojami mokomojo sportinio darbo planavimo ir apskaitos žurnale. 

                 66. Centro treneriai apie mokinių ugdymosi pasiekimus tėvus informuoja žodžiu. 

 

                                 ______________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro Trenerių  tarybos 

2017 m. rugsėjo 5 d. posėdžio Nr. 5, 3  klausimo nutarimu 

 

 


